
 

অর্ থাভাবে ক ান শিক্ষার্ী কেন শিক্ষা কর্ব  শিটব  না পবে কেজন্য  াজ  রবি ের ার  -- শিক্ষা উপমন্ত্রী 

 

ঢা া, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) : 

   বরানােহ শেশভন্ন েং বট শিক্ষার্ী োবে শিক্ষা কর্ব  শিটব  না পবে কে  ারবেই শিক্ষার্ীবের উপবৃশি, 

টিউিন শি এেং েশরদ্র শিক্ষার্ীবের অর্ থ েহায়ো কেওয়া হবে েবে জাশনবয়বিন শিক্ষা উপমন্ত্রী মশহবুে হাোন 

ক ৌধুরী। 

 

            উপমন্ত্রী আজ আন্তজথাশে  মাতৃভাষা ইনশিটিউট অশিটশরয়াবম ২০২২ োবের উপবৃশি, টিউিন শি ও 

েশরদ্র শিক্ষার্ীবের েহায়ো শেেরে  াে থক্রবমর উববাধন অনুষ্ঠাবন এ  র্া জানান। অনুষ্ঠাবন অভার্চ থয়াশে যুক্ত 

শিবেন শিক্ষামন্ত্রী িা. েীপু মশন। 

 

            এিাো অনুষ্ঠাবন শিক্ষা মন্ত্রোেবয়র আওোধীন শেশভন্ন েিের ও েংস্থার  ম থ েথা এেং শেশভন্ন শিক্ষা 

প্রশেষ্ঠান প্রধান ও উপবৃশি পাওয়া শ ছু শিক্ষার্ী অংি কনন। 

 

            অনুষ্ঠাবন শেবিষ অশেশর্ শহবেবে উপশস্থে শিবেন  াশরগশর ও মাদ্রাো শিক্ষা শেভাবগর েশ ে কমাোঃ 

 ামাে কহাবেন। অনুষ্ঠাবন েভাপশেত্ব  বরন মাধ্যশম  ও উচ্চ শিক্ষা শেভাবগর েশ ে কমাোঃ আবু ে র শিদ্দী । 

অনুষ্ঠাবন স্বাগে েক্তব্য রাবেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা েহায়ো ট্রাবির ব্যেস্থাপনা পশর াে  অশেশরক্ে েশ ে নােরীন 

আিবরাজ। 

 

            উপমন্ত্রী েবেন, শিক্ষা প্রশেষ্ঠাবনর অে াঠাবমা, গবেষোর জন্য েরাদ্দ োোবনা, োশে থ ভাবে  াশরগশর ও 

 ম থশভশি  শিক্ষা প্র েন, শেজ্ঞানশভশি  শিক্ষার প্রোর,  াশরগশর শিক্ষার মাবনান্নয়নেহ শেশভন্ন  াে থক্রম হাবে 

কনওয়া হবয়বি। এর অন্যেম শে  হবে েোর জন্য শিক্ষা শনশিে  রা। 

 

            উপমন্ত্রী আবরা েবেন, ‘োরা আশর্ থ  ও পাশরোশর ভাবে শিক্ষায় ব্যয়  রবে পারবিন না কেেে 

পশরোবরর শিক্ষার্ীরা োবে ক াবনাভাবেই শিক্ষা কর্ব  শের্চুে না হয় কে জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা েহায়ো ট্রাি 

গঠন  রা হয়।  শিক্ষার্ীরা োবে শিক্ষাজীেন কর্ব  শিবটব  না পবে কে জন্য আজ এই  াে থক্রবমর উববাধন  রা 

হবো।  শিক্ষার্ীবের জন্য এই েহায়ো প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ কর্ব  এ টি আিীে থাে। কেটি কেন েে শিক্ষার্ী মবন রাবে 

কে রাষ্ট্র কেভাবে পাবি এবেবি শিক্ষার্ীরাও কেন রাবষ্ট্রর পাবি র্াব । েমাবজর প্রবয়াজবন অবন্যর প্রবয়াজবন 

শিক্ষার্ীরাও কেন পাবি র্াব । শিক্ষার্ীরা শনবজবের কোগ্য  বর তুবে শনবজব  েোর জন্য  াবজ োগাবে পারবে 

কেি এশগবয় োবে। 

মাধ্যশম  ও উচ্চ শিক্ষা শেভাবগর েশ ে কমাোঃ আবু ে র শেদ্দী  েবেন  মানেম্মে শিক্ষা শনশিে  রবে হবে 

ভাবো ও েক্ষ শিক্ষ  র্া া জরুরী।  শেশন আনবের োবর্ জানান শিক্ষা  ুািাবরর ৯৫ টি পে   তুর্ থ কেট কর্ব  

তৃেীে ়কেবি উন্নীে  রা হবে়বি  এেং শিক্ষা  ুািাবর প্রর্ম ও শবেীে ় কেবির পে সৃশিবে  েম্মে 

হবে়বি  প্রিােশন  উন্নে়ন েংক্রান্ত েশ ে  শমটি। ো অেুন্ত আনবের। 

 



অনুষ্ঠাবন আগামী এ  েপ্তাবহর মবধ্য শিক্ষার্ীবের অর্ থ শেেরে  রা হবে েবে জানাবনা হয়। মাধ্যশম  পে থাবয় ৪০ 

োে ১৩ হাজার ৪৩৪ জন শিক্ষার্ীবের মাবে ৬৭৪ ক াটি ৭ োে ২০ হাজার টা া। উচ্চ মাধ্যশম  পে থাবয় ৮ োে 

৮২ হাজার ৭৬৯ জন শিক্ষার্ীবের মাবে ৪৫০ ক াটি ৩০ োে ৪৪ হাজার টা া। স্নাে  (পাে) ও েমমান পে থাবয় ১ 

োে ৩৯ হাজার ৫৫৩ জন েশরদ্র ও কমধােী শিক্ষার্ীবের মাবে উপবৃশি ও টিউিন শি োেে ৭৪ ক াটি ৮২ োে ৩১ 

হাজার ৭০০ টা া।  আর শিক্ষা প্রশেষ্ঠাবন ভশেথ শনশিে  রবে ৫০৫ জন েশরদ্র ও কমধােী শিক্ষার্ীর মাবে ভশেথ 

েহায়ো শহবেবে ৩১ োে ১০ হাজার টা া শেেরে  রা হবে। 

 

            অবর্ থর অভাবে শিক্ষার সুবোগ েশিে েশরদ্র ও কমধােী িাত্র-িাত্রীবের শিক্ষা শনশিে  রবে ২০১২ োবে 

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা েহায়ো ট্রাি স্থাপন  রা হয়। 

 

এম এ োবয়র 

েথ্য ও জনেংবোগ  ম থ েথা 

শিক্ষা মন্ত্রোেয় 


